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Effectis – Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla dzieci z autyzmem (NPP Effectis)  
w partnerstwie z magazynem "Świat Przedszkolaka" zaprasza dzieci z wieku przedszkolnym  
(3-7 lat) do udziału w Konkursie plastycznym pt. Raduję się, bo do przedszkola wędruję - moje 
ulubione zajęcia w przedszkolu. 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez dziecko pracy plastycznej w technice dowolnej, 
przedstawiającej ulubione zajęcia w przedszkolu. 

                Zapraszamy do zabawy 

Dyrekcja i Zespół „Effectis” 

oraz „Świat Przedszkolaka" i „Świat Pierwszoklasisty” 

01.02.2021r. 

 
Zasady udziału są bardzo proste:  

 polub nas na FB: @Autyzm - Effectis Przedszkole Terapeutyczne Warszawa – 
Ursynów 

 polub Świat Przedszkolaka na FB: @swiatp.pl - Świat Przedszkolaka i Świat 
Pierwszoklasisty 

 w komentarzu zaproś 3 osoby do zabawy oznaczając je 
 udostępnij ten post na swojej tablicy  
 prześlij pracę konkursową swojego dziecka na adres: biuro@effectis.edu.pl  
😊    

 

 

Regulamin konkursu 
Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym  
 
Cele konkursu: 

 Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej wśród dzieci w wieku 
przedszkolnym. 

 Rozwijanie inwencji twórczej i plastycznej ekspresji.  

 Wyrażanie za pomocą działań plastycznych własnych obserwacji  otaczającego 
świata. 

 Doskonalenie sprawności manualnych. 
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1. Konkurs organizowany jest dla dzieci w wieku 3 - 7 lat. 
2. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej ulubione 

zajęcia w przedszkolu. 
3. Technika pracy: dowolna 
4. Format: A4 lub A3 
5. Wymagania dotyczące prac oraz kryteria głosowania:  

 Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę. 
 Zdjęcie pracy należy przesłać na adres mailowy: biuro@effectis.edu.pl 
 Pracę konkursową mogą przesłać tylko rodzice lub opiekunowie prawni dziecka 

(osoby pełnoletnie) z podaniem w przesłanej wiadomości imienia i nazwiska, 
stopnia pokrewieństwa z dzieckiem oraz nr telefonu (kontakt dotyczący spraw 
organizacyjnych konkursu.) 

 Praca powinna zawierać metryczkę: podpis pracy (krótko opisana ulubiona 
aktywność dziecka), imię dziecka, wiek oraz miejscowość zamieszkania. 

6. Oceny dokona niezależne jury, powołane przez organizatora, które będzie brało pod 
uwagę: 

 zgodność pracy z tematem, 
 inwencja twórcza, oryginalność, kreatywność, walory estetyczne, 
 samodzielność wykonania pracy plastycznej przez dziecko. 

7. Prace plastyczne przechodzą na własność organizatora tj. Niepubliczny Punkt 
Przedszkolny „Effectis”. 

8. Prace należy dostarczyć wiadomością e-mail z dopiskiem w tytule wiadomości 
„KONKURS PLASTYCZNY” do dnia 05 marca 2021 roku. 

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  10 marca 2021 roku. 
10. Zwycięzców powiadomimy drogą mailową lub telefonicznie. 
11.  Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy 

otrzymają dyplomy. 
12.  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych nagrodzonych dzieci i ich opiekunów oraz akceptacją warunków 
regulaminu. 

13. Do każdej pracy należy dołączyć: 

 Zgodę rodzica/opiekuna prawnego na nieodpłatną publikację pracy (zał. Nr 1). 

 Zgodę rodzica /opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych w celach 
konkursowych (zał. Nr 2). 

14. Wszelkie pytania prosimy kierować do Organizatora konkursu: Niepubliczny  
       Punkt Przedszkolny „Effectis” www.effectis.edu.pl 

 
 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Effectis” niniejszym informuje, iż dane osobowe dziecka oraz 

rodziców/opiekunów prawnych podane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia 

zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru nagrody - zostaną ujęte w zbiorze danych 

prowadzonym przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Effectis” zgodnie z Rozporządzeniem 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – 

dalej RODO. 

Informacje na temat Bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz jakie są Państwa prawa  

w zakresie ochrony danych osobowych umieszczone są dodatkowo na naszej stronie www pod 

linkiem: http://www.effectis.edu.pl/kat/211/rodo 

 

*Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.   

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) 

 

 
Warszawa, dn. 01.02.2021 r. 

 

 
              Mirosław Wiśniewski 

Organ prowadzący  
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis  
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Zał. Nr 1  
 

ZGODA NA NIEODPŁATNĄ PUBLIKACJE PRACY KONKURSOWEJ 
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, 
poz. 83 z późn. zm.) oraz art. 23. Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 
93 z późn. zm.), ja: 

 
 

 …………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 
wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację pracy mojego dziecka na stronie internetowej 
www.effectis.edu.pl, serwisie Facebook, Instagramie oraz i w innych mediach, platformach  
i nośnikach używanych przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Effectis”  
 

 
.................................…………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 
 

wykonanej w ramach Konkursu plastycznego pt. Raduję się, bo do przedszkola wędruję - moje 
ulubione zajęcia w przedszkolu. 

 
Przekazanie praw do publikacji prac nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie.  
 
 

………………………………………………………………………….….…………………………… 
(miejscowość i data, podpis rodzica/opiekuna prawnego ) 
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Zał. Nr 2 
 

ZGODA  RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECKA  
 

……………………………………………………………………………………………… 
( imię i nazwisko dziecka) 

 
 
zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. tzw. RODO*, ja 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  
 

 
- Wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych 
osobowych oraz mojego dziecka przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Effectis”  
z siedzibą: 02-798 Warszawa, ul. Pod Lipą 1 lok. nr 2, w celach organizacyjnych w ramach działań 
prowadzonych przez organizatora Konkursu plastycznego pt.  Raduję się, bo do przedszkola 
wędruję - moje ulubione zajęcia w przedszkolu. 

 
Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa  
w art. 7 RODO. Zgoda jest dobrowolna i przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie. 
Zostałam/łem również poinformowana/ny o tym, że dane zbierane są przez Niepubliczny Punkt 
Przedszkolny „Effectis” z siedzibą: 02-798 Warszawa, ul. Pod Lipą 1 lok. nr 2, o celu ich zbierania, 
dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie będą 
udostępniane innym  podmiotom.  
 
- Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w konkursie plastycznym pt. Raduję się, bo do 
przedszkola wędruję - moje ulubione zajęcia w przedszkolu. Regulamin konkursu jest dla 
mnie zrozumiały i akceptuję jego zapisy. 

 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

( data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 
 

 

 

 


